Welkom bij
Herbergh Het Wapen van Friesland.

Ons pand, gelegen aan het mooiste plein van Friesland en in het hart van de
Greidhoeke heeft een lange geschiedenis. De boeken gaan terug tot 1511 toen
Ulba Tapper als herbergier „op de Terp van Littens” werd genoemd.
Eschertegels in de gang, de socialistische voorman Troelstra 1887 op de
bovenzaal, de prachtige muurschildering uit 1947 die het café, kerk en plein uit
de 18e eeuw verbeeldt, inspiratie bron voor vele. Alles echt fries maar toch
ook met een frans sfeertje.
De sfeervolle gelagkamer dateert uit de jaren ‘60 en dat is nog steeds goed te
zien. Een klein museum, overal vind je wel iets van vroeger. Lekker eten in een
nostalgische omgeving met de service anno nu is ons streven. We hopen dat u
ervan geniet.

Wij wensen wij u een hele plezierige en smaakvolle avond toe!
Jasper, Karin en team

Koude voorgerechten
Stokbrood met kruidenboter*

4,50

Stokbrood met pesto*

4,50

Stokbrood met tapenade van Friese droge worst*

4,75

Littenser broodplankje
Stokbrood met combinatie van bovengenoemde drie***

7,00

Steak tartaar van osseworst

9,25

Gerookte zalm op een krokante cracker met
Komkommermayonaise en pijnboompitten

9,75

Carpaccio met pesto, kappertjes en parmezaanse kaas

10,50

Proeverij van verschillende voorgerechten (warm en koud)
(minimaal 2 personen)

11,75 p.p.

Warme voorgerechten
Tomatensoep

5,00

Friese uiensoep

5,50

Mosterdsoep met spekjes

5,50

Nachos met gesmolten kaas, tomaat, rode ui
crème fraiche en guacemole

7,00

In knoflook gebakken champignons met toast

8,00

Warme geitenkaas omwikkeld met spek

8,50

Gebakken gamba’s met knoflooksaus

8,50

In roomboter en knoflook gebakken mosselen

9,50

Bloedworst met gebakken appel en stroop

9,50

Ter info
Wij serveren regelmatig een extra voor-, hoofd-, en nagerecht buiten de kaart om.
De bediening vertelt u graag wat het vandaag is.
Bij al onze hoofdgerechten serveren wij gebakken aardappeltjes, patat, warme
groente, frisse salade en natuurlijk mayonaise.
Heeft u een voedsel allergie, laat het ons weten!!
Naast deze menukaart hebben wij ook nog een uitgebreide dessertkaart. Bent u al
nieuwsgierig vraag dan gerust of u deze ook alvast mag inzien.

Hoofdgerechten
Vis
Zalmfilet

20,50

Gebakken gamba’s (15 stuks) met knoflooksaus

20,00

Heekfilet

20,50

Vegetarisch
Gevulde Paprika
18,00
1 helft met champignons en brie en 1 helft met gebakken rijst met groente
Ravioli gevulde met gorgonzola en walnoten met roomsaus

18,50

Stoofpotje van groente met feta en rijst

18,50

Vlees
Schnitzel

17,75

Kipspies met cherrytomaatjes en courgette

18,50

Varkenshaas saté

18,50

Mixed grill met knoflooksaus

19,00

Spareribs

19,50

Biefstuk

19,50

Littenser stoofpotjes
(naar de legende van het paaltje van Easterlittens,
1 pot met lamstoof + 1 pot met runderstoof)

19,75

Kalfslever met spek en ui

20,00

Entrecôte van friese dubbeldoelkoe

22,50

Ossehaaspuntjes met gamba’s en knoflooksaus

22,75

Ossehaaspuntjes met knoflooksaus

23,75

Spies met varkenshaas, spies met kipfilet, spies met rundvlees

Pimp uw gerecht met de volgende extra’s:
Gebakken champignons
Gebakken ui
Gebakken spek
Gebakken champignons en ui
Gebakken ui en spek
Gebakken champignons en spek
Gebakken champignons, ui en spek

2,00
2,00
2,25
2,00
2,50
2,50
2,75

Champignon roomsaus
Pepersaus
Jachtsaus (saus op basis van champignons, spek en rode wijn)
Hollandaise saus (saus op basis van witte wijn, boter en ei)
Knoflooksaus
Chilisaus
Pindasaus
Kruidenboter

2,25
2,25
2,25
2,25
2,00
2,00
2,00
2,00

Wijnen
Huiswijn rood

per glas: € 4,00, per fles: € 21,00

Huiswijn wit

per glas: € 4,00, per fles: € 21,00

Huiswijn rosé

per glas: € 4,00 per fles: € 21,00
De bediening vertelt u graag welke huiswijnen we hebben.

Overige dranken
Diverse frisdranken geserveerd in kleine fles
Rivella, Ice-tea met of zonder prik, appelsap
Fristi, Chocomel
Vers geperste jus d’orange

2,40
2,50
2,50
3,25

Tapbier (25cl)
Alcoholvrij bier op fles
Bier van de wisseltap
Diverse bieren op fles

2,75
3,00
Variabel
Variabel

Port/sherry/vermouth
Div binnenlands gedestilleerd
Div. buitenlands gedestilleerd
Koffie of thee

v.a. 3,95
v.a. 2,30
v.a. 4,00
v.a. 2,50

